
Tájékoztató 

 

„Karcag zöldfelületeinek fejlesztése” 

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00011 
 

 

A pályázat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 2.1.2-15 „Zöld város 

kialakítása” tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. 

 

A pályázat keretében nem csak önkormányzati tulajdonú területek érintettek, ennek alapján Karcag 

Városi Önkormányzat és a Karcagi Református Egyházközség konzorciumi formában pályázott. 

 

A pályázat keretében a Kossuth tér zöldfelületeinek és a városközpont fejlesztése valósul meg.  

 

A Karcag Városi Önkormányzat a 197/2016. (VII.21.) „kt.” sz. határozatával döntött arról, hogy 141 

millió Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében –támogatási arány 100% - benyújtja 

a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra. Továbbá a 334/2017. (XII.14.) „kt.” sz. határozatával a 

pályázati forrást kiegészítette 616.000 Ft-tal. 

 

 

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 

 

Pályázó: Karcagi Városi Önkormányzat –konzorciumvezető 

   Karcagi Református Egyházközség – konzorciumi tag 

 

A projekt címe: „Karcag zöldfelületeinek fejlesztése” 

 

A projekt kezdete: 2017.06.01. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.31. 

Igényelt támogatás: 141.000.000 Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

 

A projekt műszaki bemutatása  

KOSSUTH TÉR ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSE 

A 10/3 helyrajzi számon (Toronyház előtt) található parkban fa- és cserjeirtás (elöregedett, fertőzött 

növényzet eltávolítása), növényültetés (növényszigetek kiépítése, locsolórendszer fejlesztése), tér 

bútorzatának fejlesztése (új padrendszer a felette készülő egyedi fém pergolával, egyedi gyártmányú 

fém rózsalugas telepítése) összesen 4430m2 területen 

 

 

VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉSE 

A 9/2 helyrajzi számú ingatlanon nyilvános mosdó kerül építésre a régi mosdó helyére akadálymentes 

mosdóval, női-, férfi WC-vel, takarítószer és eszköztároló helyiségekkel. Az épület hagyományos 

falazott szerkezetből épül, fém burkolattal ellátva. Az épület hasznos alapterülete 29,58 m2. 

 

A 190/7 (toronyház mögött) és a 2/2 helyrajzi számokon (rendőrségi játszótér egy része) 1-1 játszótér 

újul meg a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. A területeken elhelyezendő főbb 

játékok kombinált mászóvárak, egyensúlyozó szett, álló mérleghinta, trambulin, mászóka, körforgó. 

A területek Playtop öntött gumiburkolatot kapnak. A 2/2 hrsz-ú területen kialakítandó játszótér 

burkolata szervesen csatlakozik az ugyanezen területen építendő térkőburkolatú járdához. 
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A Karcagi Református Egyházközség tulajdonát képező 2/1 (templomkert), valamint az 

Önkormányzat tulajdonát képező 6 és 2/2 helyrajzi számú ingatlanokon térkő burkolatú, 

rétegrendjében vízáteresztő sétányok kerülnek kialakításra összesen 1940 m2 érintett területen. 

 

A 6 helyrajzi számú ingatlanon a Városháza hátsó bejáratánál fedett, térkőburkolattal ellátott 30 

férőhelyes, előregyártott, fémszerkezetű kerékpártároló kerül kiépítésre 60 m2 hasznos alapterülettel. 

 

A 184/5 helyrajzi számú ingatlan (virágpiac) jelenleg is árusítóhelyként funkcionál. A beruházás 

során a felújítandó piacterülethez vezető járdaszakasz akadálymentesítése, a terület teljes 

térburkolattal való ellátása és vízelvezetésének megoldása valósul meg összesen 700 m2 érintett 

területen. 

 

 

Közbeszerzési eljárás lezárásra került. 

Kivitelezési szerződés megkötése (2 részre bontva) megtörtént.  

A munkaterület 2018. február 21-én átadásra került. 

Kivitelezési határidő: 2018. október 29. 

 

Szerződött fél: NÉPSZER Nagykunsági Építő Szerelő Kft. 

Szerződés összege (bruttó): 

1. Kossuth tér: 30.741.274 Ft  

2. Városközpont: 67.818.274 Ft  


